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SĐRKÜLER        Đstanbul, 05.08.2010 
Sayı: 2010/105       Ref: 4/105 
 
 
Konu: 
YABANCILARIN ÇALI ŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA 
YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK 
YAYINLANMI ŞTIR  
  
31.07.2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “Yabancıların Çalışma Đzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  
29.08.2003 tarih ve 25214 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yabancıların Çalışma Đzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır.  
 

• Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 

Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Başvuru ve Đznin Verilmesinde Şekil 
Madde 5 —Bu Kanun kapsamında yapılacak 

tüm başvuruların yazılı olarak Yönetmelikte 
belirlenen mercie dilekçe ile yapılması, 
Yönetmelik eki form ve belgelerin formun 
açıklama bölümünde belirtilen şekilde 
doldurulması ve yine form ekinde belirlenen tüm 
belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi 
gerekmektedir.  

Bakanlık tarafından, bu Yönetmelikte 
istenilen belgeler dışında istenilecek belgeler, 
ulusal mevzuat ve değişen sosyo - ekonomik 
konjonktüre göre belirlenir. 

Çalışma izinleri, Bakanlıkça yazılı olarak 
verilir. Çalışma izni verilen veya izni uzatılan 
yabancı mesleki hizmet sunucusuna verilecek 
ikamet izninde, ilgili meslek odasına geçici 
üyelik koşulu aranır. 
 

Başvuru ve Đznin Verilmesinde Şekil 
Madde 5 — Kanun kapsamında 

Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik 
ortamda yapılması ve kağıt ortamında 
imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen 
diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden 
altı işgünü içerisinde şahsen veya posta ile 
Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. 

Bakanlık tarafından, bu Yönetmelikte 
istenilen belgeler dışında istenilecek belgeler, 
ulusal mevzuat ve değişen sosyo - ekonomik 
konjonktüre göre belirlenir. 

Çalışma izinleri, Bakanlıkça yazılı olarak 
verilir. Çalışma izni verilen veya izni uzatılan 
yabancı mesleki hizmet sunucusuna verilecek 
ikamet izninde, ilgili meslek odasına geçici 
üyelik koşulu aranır. 
 

 
Hatırlanacağı üzere 30.07.2010 tarih ve 2010/101 sayılı sirkülerimizde, yabancıların çalışma 
izni başvurularının 2 Ağustos 2010 tarihinden itibaren internet üzerinden yapılacağına ve 
diğer başvuru evraklarının ise bilahare Bakanlığa teslim edileceğine dair Yabancılar Çalışma 
Đzinleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan duyurulara dair açıklamalarımız olmuştu.  
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Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde de benzer 
amaçla değişiklik yapılmış ve yönetmeliğin 5. Maddesinin birinci fıkrasında başvuruların 
elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde 
belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen 
veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerektiği belirtilmi ştir.  
 

• Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “doksan” 
ibaresi “otuz” olarak değiştirilmi ştir. 

 
Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti  
Madde 9 —Başvurunun eksik evrak ile 

yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik 
evrakların tamamlanması istemiyle başvuru 
sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12 
nci maddesindeki doksan günlük süre eksik 
evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle 
başlar.  
 

Bakanlığın Eksik Evrak Tespiti  
Madde 9 —Başvurunun eksik evrak ile 

yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik 
evrakların tamamlanması istemiyle başvuru 
sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12 
nci maddesindeki otuz günlük süre eksik 
evrakların Bakanlığa intikal ettiği tarih itibariyle 
başlar.  
 

 

• Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan 
“doksan” ibaresi “otuz” olarak değiştirilmi ştir. 
 

Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Đlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti 
Madde 11 —Đlgili mercilerin eksik 

evrakların tamamlanması istemleri üzerine, 
Bakanlıkça eksik evrakların 
tamamlattırılmasından sonra, ilgili mercilerden 
görüş alınmasına ilişkin prosedür tekrarlanır. Bu 
durumda Kanunun 12 nci maddesindeki doksan 
günlük süre eksik evrakların Bakanlığa intikal 
ettiği tarih itibariyle başlar. 
 

Đlgili Mercilerin Eksik Evrak Tespiti 
Madde 11 —Đlgili mercilerin eksik 

evrakların tamamlanması istemleri üzerine, 
Bakanlıkça eksik evrakların 
tamamlattırılmasından sonra, ilgili mercilerden 
görüş alınmasına ilişkin prosedür tekrarlanır. Bu 
durumda Kanunun 12 nci maddesindeki otuz 
günlük süre eksik evrakların Bakanlığa intikal 
ettiği tarih itibariyle başlar. 
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• Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz 
Đkamet Sürelerinin Hesaplanması  

Madde 30 —Yabancının eş ve çocuklarının 
Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre en az beş 
yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreleri 
ikametten sayılır.  

Ancak, çalışabilmeleri için 2922 sayılı 
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere Đlişkin Kanun uyarınca çıkarılmış 
olan Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı 
Uyruklu Öğrencilere Đlişkin Yönetmelik uyarınca 
öğrenci olmamaları koşulu aranır.  
 

Eş ve Çocukların Kanuni ve Kesintisiz 
Đkamet Sürelerinin Hesaplanması  

Madde 30 —Yabancının eş ve çocuklarının 
Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre en az beş 
yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreleri 
ikametten sayılır.  

  
 

 

• Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni 
ve Kesintisiz Đkamet Sürelerinin 
Hesaplanması 

Madde 33 —Yabancının en az sekiz yıl 
kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler 
dikkate alınmaz. Ancak, Kanunun 5 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, yabancının 
beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile 
birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim 
gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri 
ikametten sayılır.  

Ancak, çalışabilmeleri için 2922 sayılı 
Kanun uyarınca çıkarılan, Türkiye’de Öğrenim 
Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere Đlişkin 
Yönetmelik uyarınca öğrenci olmamaları koşulu 
aranır.  
 

Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni 
ve Kesintisiz Đkamet Sürelerinin 
Hesaplanması 

Madde 33 —Yabancının en az sekiz yıl 
kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler 
dikkate alınmaz. Ancak, Kanunun 5 inci 
maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, yabancının 
beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile 
birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim 
gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri 
ikametten sayılır.  
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• Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Değişiklik öncesi yönetmelik metni:  Değişiklik sonrası yönetmelik metni: 

Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni 
ve Kesintisiz Đkamet Sürelerinin 
Hesaplanması  

Madde 38 —Yabancının en az beş yıl 
kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler 
dikkate alınmaz. Diğer taraftan, Kanunun 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, 
yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, 
yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda 
öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim 
süreleri ikametten sayılır. Ancak, çalışabilmeleri 
için 2922 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan 
Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu 
Öğrencilere Đlişkin Yönetmelik uyarınca öğrenci 
olmamaları koşulu aranır.  
 

Yabancının, Eşinin ve Çocukların Kanuni 
ve Kesintisiz Đkamet Sürelerinin 
Hesaplanması  

Madde 38 —Yabancının en az beş yıl 
kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması 
koşulunun yerine getirilip getirilmediği 
değerlendirilirken, öğrenimde geçen süreler 
dikkate alınmaz. Diğer taraftan, Kanunun 5 inci 
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, 
yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, 
yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda 
öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim 
süreleri ikametten sayılır.   
 

 
 

• Yönetmeliğin EK-2’sinin “B-Yabancı Personel Đstihdam Edecek Kurum/Kuruluşta 
Đstenilen Belgeler” bölümünün ikinci satırında yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu kapsamında yapılacak başvurular için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 
 
Yönetmelik 31.07.2010 günü yürürlüğe girmiştir. 
 
Saygılarımızla,  
 
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
EK:  
Yabancıların Çalışma Đzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 
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31 Temmuz 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27658 

YÖNETMELĐK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 
YABANCILARIN ÇALI ŞMA ĐZĐNLERĐ HAKKINDA KANUNUN 

UYGULAMA YÖNETMEL ĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKL ĐK 
YAPILMASINA DA ĐR YÖNETMEL ĐK  

 MADDE 1 – 29/8/2003 tarihli ve 25214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancıların Çalışma Đzinleri 
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi ştir. 
 “Kanun kapsamında Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında 
imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte başvuruyu takip eden altı işgünü içerisinde şahsen 
veya posta ile Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.” 
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “doksan” 
ibaresi “otuz” olarak değiştirilmi ştir. 
 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “doksan” 
ibaresi “otuz” olarak değiştirilmi ştir. 
 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
 MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-2’sinin “B-Yabancı Personel Đstihdam Edecek Kurum/Kuruluşta 
Đstenilen Belgeler” bölümünün ikinci satırında yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında yapılacak 
başvurular için” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
 MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. 

  
 
 


